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1.    Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
2.    Godkendelse af referat fra mødet den 13.1.2011  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
  
3.    Medlemshvervning – opfølgning og erfaringer 
Gennemgang af HGs område: 

         Slåenvej og Flintevej er ikke med – nuværende medlemmer bliver i HG 

         Svend Engelunds Vej, K.E. Færgemanns Vej og Duebrødrevej vest for Kong Christians Allé, 
Hindbærvej og Sofiehøj er med 

JSK retter gadefortegnelse og kort på hasseris.dk. 
Ansøgning om medlemskab fra beboere udenfor området bliver afvist. Medlemmer skal eje 
ejendom i området. 
  
4.    Generalforsamlingen den 14.4.2011  
Status: 

         Lokaler er booket og der er lavet aftale med spejdere. 

         LMM bestiller smørrebrød m.m. hos Jesper på Byplanvej. Koordinerer indkøb med JEL 

         Vi forventer 90 deltagere 

         Regnskab er pt. ved at blive revideret 

         JOC laver beretning 

         JOC og HUL trykker og pakker indkaldelsen inden næste bestyrelsesmøde 

         JEL undersøger mulighed for underholdning i en ½ time inden generalforsamlingen 

         Vi uddeler ikke Hasseris Prisen i år. 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 10.2.2011 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Helle Saabo (HS) 
  Jens Erik Laursen (JEL)   Jørgen Svensson (JS) 
  Preben Eihilt (PE) delvis   Verner Larsen (VL) 
  Lasse Møller Madsen (LMM) (Suppleant) delvis     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
  Dorthe Schack (DS) (Suppleant) referent     
Næste møde: Torsdag den 10.3.2011 kl. 17.30 på Svalegården 
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         Vi har ingen forslag til generalforsamlingen. 

         Som nyt medlem til bestyrelsen foreslår vi Torben Thorup Jensen 

         Som 2. revisor foreslår vi Jørgen Svensson (som også fortsætter som konsulent for bestyrelsen) 

         JSK sikrer, at Power Point og lyd virker  

Vi forventer, at medlemmerne vil kommentere HGs overskud og problemerne med web og e-mail. 
  
5.    Postkasser 
JEL og LMM præsenterede to tilbud, hvor vi kan få en god rabat. JEL og LMM’s opgave går ud på i 
samarbejde med Bauhaus at finde 4-6 forskellige postkassemodeller og definere priser på   

         Nedgravning af stander 

         Stander 

         Postkasse  

         - samt kombinationer heraf 

  
Vores mål er at tilbyde medlemmerne at løse opgaven med at opstille en postkasse ved vejen – 
og at få god omtale og gerne flere medlemmer. 
  
6.    Lokalplaner, trafik m.v. 
JSK har haft et godt orienterende møde med kommunen og der vil fortsat være løbende og 
uformel dialog. Kommunen tilkendegav, at de vil lytte og bakke op om vores holdninger til 
lokalplaner. 
JSK forventer, at Torben Thorup Jensen vil deltage i dialogen og samarbejdet med kommunen. 
  
JOC har haft en uformel snak med John Nielsen, byrådsmedlem fra Venstre om den tredje 
Limfjordsforbindelse. HG skal beslutte, hvornår og hvordan vi skal blande os i debatten. 
  
7.    IT 
JSK beskrev problemerne med web og mail. JSK kan redigere hjemmesiden men ikke lave 
formularer til nyhedsbreve eller arrangementer. Mailen virker. 
Fra nu er vi abonnenter hos Wannafind på web og nyhedsbreve (mailmarketing). 
JSK, JEL og HUL arbejder på at lave nyhedsbrevet i nyt design. 
JEL skaber kontakt til 1 eller 2 studerende, der opfordres til at gennemgå og komme med 
inspiration til nyhedsbrev og web. 
  
8.    Eventuelt 

         JOC foreslog et medlemsarrangement på Utzon, der udstiller ARC DE VIE med Jacob Blegvad, 
Claus Bonderup og Anne Just. Mere information fra JOC 

         159 medlemmer uden mail 

         Opdatering af ”Gå en tur og se på kunst i Hasseris”, evt. kombineret med arkitektur. Vi overvejer 
eksterne hjælpere (lokalhistoriker, universitetet, Hasseris stuerne) 

         Hvordan kan HG berige Hasseris med kunst? Skiftende udstillinger i kirken og på Svalegården, 
køb af kunst til permanent placering i området etc. JOC taler med Mona og Peter Jensen om deres 
interesse i at få udstillinger på Svalegården 
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Mødet sluttede kl. 21.  
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